MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVII, Nr.51
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
21 noiembrie 2017
|I ALTE ACTE

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
ORA|ULUI JIBOU

HOT}RÂREA NR.143 din 31.10.2017 privind aprobarea închirierii prin 2
licita[ie public] deschis] cu strigare a dou] chio\curi situate în partea
stâng], la intrarea în Pia[a Agroalimentar] str. 1 Mai nr. 22 ora\ Jibou
HOT}RÂREA NR.144 din 31.10.2017 privind rectificarea bugetului 7
local potrivit raportului de specialitate nr 12.464/2017
HOT}RÂREA NR.145 din 31.10.2017 privind rectificarea bugetului 7
local la Spitalul Or]\enesc Jibou potrivit raportului de specialitate nr
12.462/2017
HOT}RÂREA NR.146 din 31.10.2017 privind rectificarea bugetului 8
local la Spitalul Or]\enesc Jibou potrivit raportului de specialitate
nr. 12.466/2017
HOT}RÂREA NR.147 din 31.10.2017 privind aprobarea contului de 9
execu[ie bugetar] pe trim. III 2017
HOT}RÂREA NR.148 din 31.10.2017 privind vir]ri de credite de la 14
un capitol la alt capitol bugetar
HOT}RÂREA NR.149 din 31.10. 2017 privind completarea domeniului 15
public de interes local cu un imobil situat pe str. Stejarilor nr. 175

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.143
din 31.10.2017
privind aprobarea închirierii prin licita[ie public] deschis] cu strigare a dou] chio\curi situate în
partea stâng], la intrarea în Pia[a Agroalimentar] str. 1 Mai, nr. 22 ora\ Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului ora\ului Jibou;
-raportul nr.12.376 din 26.10 2017 al Compartimentului Contabilitate privind aprobarea închirierii prin licita[ie public]
deschis] cu strigare a dou] chio\curi situate la intrarea în Pia[a Agroalimentar] str. 1 Mai, nr.22 \i aprobarea caietelor de sarcini;
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 \i nr.3 ale Consiliului Local;
În baza prevederilor art.36 alin(2) lit.c, art. 36 alin(5)lit. a, coroborat cu art.123 alin (1,2) din Legea nr.215/2001, republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
În temeiul art. 45(1,2, 3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] organizarea licita[iei publice deschise cu strigare pentru închirierea a dou] chio\curi proprietate privat] a
ora\ului JIBOU situate pe partea stâng] la intrarea în Pia[a Agroalimentar] str. 1 Mai nr 22 ora\ Jibou. Chio\cul nr. 1 cu intrare
din Pia[a Agroalimentar] are o suprafa[] de 8 mp, iar chio\cul nr.2 cu intrarea din trotuarul str. 1 Mai are suprafa[] de 7,5mp.
Art.2 Se aprob] pre[ul de pornire a licita[iei 20 lei/mp/lun].
Art.3 Se aprob] perioada de închiriere a spa[iului de 1 an de zile cu posibilit][i de prelungire prin acte adi[ionale în
condi[iile legii.
Art.4 Se aprob] caietele de sarcini cuprinzând condi[iile de participare la licita[ie, organizarea \i desf]\urarea licita[iei,
conform Anexelor nr.1 \i 2, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] dl. primar \i comisia de evaluare a ofertelor în vederea
desf]\ur]rii licita[iei.
Art.6 Prezenta se comunic] cu:
-Dl.Primar;
-Compartimentul buget, finan[e, contabilitate;
-Compartimentul urbanism;
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
-Publicitate, mass -media.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr. 143
din 31.10.2017

CAIET DE SARCINI
PENTRU "NCHIRIEREA PRIN LICITA{IE PUBLIC} DESCHIS} CU STRIGARE A UNUI CHIO|C "N
SUPRAFA{} DE 8 MP, SITUAT PE STR.1 MAI, NR.22, APAR{IN~ND DOMENIULUI PRIVAT AL ORA|ULUI JIBOU
1. OBIECTUL LICITA{IEI
Obiectul licita[iei îl constituie închirierea unui chio\c cu destina[ia de spa[iu comercial pentru vânzarea produselor alimentare \i nealimentare
în suprafa[] de 8 mp, situat în str.1 Mai, nr. 22 cu intrarea din Pia[a agroalimentar] Jibou.
Obiectul licita[iei este stabilit 'n conformitate cu: Hot]rârea Consiliului Local nr. /...2017, prevederile Legii nr. 215 / 2001 privind administra[ia
public] local], Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea public] \i regimul juridic al acesteia, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
2. INFORMA{II GENERALE DESPRE IMOBILUL SCOS LA LICITA{IE "N VEDEREA ÎNCHIRIERII |I PUBLICITATE
Spa[iul scos la licita[ie public], în suprafa[] de 8 mp, apar[ine domeniului privat al ora\ului Jibou,înscris în contabilitatea Prim]riei Jibou cu
fi\a de inventar nr.280, este situat 'n intravilanul ora\ului Jibou, zona C a ora\ului conform Hot]rârii Consiliului Local nr. 38 din 28. 05.2013.
Spa[iul dispune de utilit][i edilitare dup] cum urmeaz]: instala[ie electric], iluminat, ap].
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3. PUBLICITATE
Licita[ia se va anun[a la sediul Prim]riei Ora\ului Jibou \i 'ntr-un cotidian de circula[ie local]. Anun[ul licita[iei se trimite spre publicare cu
cel pu[in 15 zile calendaristice înainte de data limit] pentru depunerea ofertelor.
4. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIP}RII LA LICITA{IE |I CONDI{II DE ELIGIBILITATE
La licita[ie pot participa, persoane fizice sau juridice rom`ne ori str]ine, 'n condi[iile 'n care sunt declarate calificate eligibile, dup] analizarea
documentelor din dosarul de participare la licita[ie.
Dosarul de participare la licita[ie trebuie s] cuprind] urm]toarele documente:
pentru persoane juridice
- documentul care s] ateste forma juridic] a solicitantului ( act de constituire, certificat de înmatriculare, etc.)
- oferta - complet] datat], semnat] \i \tampilat] de ofertant
- act de identitate pentru reprezentantul legal \i delega[ie sau împuternicire pentru persoana participant]
- certificat fiscal eliberat de Direc[ia Finan[elor Publice privind achitarea taxelor \i impozitelor la bugetul de stat \i certificat fiscal de la
Direc[ia Fiscal] Local] pentru achitarea taxelor la bugetul local din localitatea unde î\i are sediul social /domiciliul ofertantul;
- dovada achit]rii garan[iei de participare la licita[ie în suma de160 lei \i a taxei de participare 'n sum] de 15 lei.
- dovada achit]rii contravalorii caietului de sarcini - 5 lei.
pentru persoane fizice
- copie act identitate solicitant.
- oferta - complet] datat], semnat] \i \tampilat] de ofertant
- certificat fiscal eliberat de Direc[ia Finan[elor Publice privind achitarea taxelor \i impozitelor la bugetul de stat \i certificat fiscal de la
Direc[ia Fiscal] Local] pentru achitarea taxelor la bugetul local din localitatea unde î\i are /domiciliul ofertantul;
- dovada achit]rii garan[iei de participare la licita[ie 'n sum] de 160 lei \i a taxei de participare 'n sum] de 15 lei.
- dovada achit]rii contravalorii caietului de sarcini - 5 lei.
- NU SE ACCEPT} LA LICITA{II PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE CARE AU DATORII LA BUGETUL DE STAT SAU LOCAL
Oferta va fi redactat] 'n limba rom`n] \i se depune 'ntr-un singur exemplar, semnat \i \tampilat de c]tre ofertant. Perioada de valabilitatea
a ofertei este cuprins] între data \i ora înregistr]rii acesteia \i momentul semn]rii contractului de închiriere.
Documentele de participare la licita[ie se depun 'ntr-un plic sigilat, la Registratura Prim]riei Ora\ului Jibou.
Comisia de licita[ie are dreptul s] descalifice orice ofert] care nu îndepline\te, prin documentele prezentate, condi[iile de participare la licita[ie.
5. CONDI{II GENERALE DE CONTRACTARE |I ELEMENTE DE PRE{
4.1. Pre[ul de pornire a licita[iei publice este de..... lei/ mp /lun] fiind aprobat prin Hot]r`rii nr.a Consiliului Local Jibou.
4.2. Pasul minim de licita[ie se va stabili de c]tre comisia de licita[ie.
4.3. Pre[ul de adjudecare a spa[iului cu destina[ia de chio\c este pre[ul cel mai mare acceptat de ofertant.
4.4. Termenul de închiriere a imobilului este de 1 an cu posibilitatea prelungirii prin acte adi[ionale la contract, cu acordul ambelor p]r[i.
Prelungirea se va solicita de c]tre chiria\ cu 30 de zile înainte de data expir]rii termenului.
4.5 Chiria se va achita lun]r p`n] 'n data de............
4.5.Chiria se va indexa anual 'n func[ie de indicele de infla[ie comunicat de Institutul National de Statistic].
"n cazul 'n care chiria indexat], conform aliniatului anterior, este sub nivelul adjudecat prin licita[ie se va aplica pre[ul adjudecat.
6. INSTRUC{IUNI PENTRU OFERTAN{I
Consiliul Local al Ora\ului Jibou cu sediul 'n P-[a 1 Decembrie 1918 nr.4 Loc.Jibou, Jud.S]laj, 'n calitate de proprietar, organizeaz] licita[ie
public] deschis], 'n data de............................... 'n vederea închirierii chio\cului situat 'n str.1 Mai, nr. 22, loc.Jibou cu intrarea din Pia[a
agroalimentar].
Oferta se va depune la registratura Prim]riei p`n] 'n data de................................................
Licita[ia va avea loc la sediul Prim]riei Ora\ului Jibou str. P-[a 1 Decembrie 1918 nr.4, sala de \edin[e.
A. Garan[ia de participare la licita[ie
1. Garan[ia de participare la licita[ia organizat] pentru închirierea imobilului situat 'n str.1 Mai nr.22 la intrarea în Pia[a agroalimentar] este
'n sum] de 160 lei.
2.Garan[ia de participare la licita[ie se poate achita cu numerar la casieria Prim]riei Ora\ului Jibou sau se depune cu ordin de plata 'n contul
Ora\ului Jibou nr. RO83 TREZ5645006XXX000068 deschis la Trezoreria Jibou.
3.Ofertantul va pierde garan[ia de participare dac] '\i retrage oferta dup] înregistrarea acesteia \i înainte de adjudecare.
4.Garan[ia de participare a ofertantului declarat c`\tig]tor se va include 'n valoarea chiriei anuale.
5."n condi[iile în care ofertantul clasat pe locul 'nt`i nu încheie contractul de închiriere 'n termenul de 15 zile de la data r]mânerii definitive
a rezultatelor licita[iei, acesta pierde garan[ia de participare.
"n acest caz, contractul de închiriere se încheie cu ofertantul clasat pe locul al doilea, iar garan[ia de participare constituit] de acesta se
include 'n chirie.
"n situa[ia 'n care nici cel de-al doilea clasat nu încheie contractul de închiriere 'n termen de 15 zile de la comunicare, pierde garan[ia de
participare \i se va proceda la organizarea unei noi licita[ii.
6. Ofertan[ilor declara[i nec`\tig]tori li se restituie garan[ia de participare depus], 'n termen de 7 zile de la comunicarea 'n scris a
ofertantului c`\tig]tor.
B. Modul de prezentare a ofertelor
1. Oferta se depune 'n plic închis \i sigilat la Registratura Prim]riei Ora\ului Jibou p`n] la data de.........................
2. Plicul trebuie s] con[in] documentele prev]zute la cap. 4 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se va men[iona:
- numele ofertantului \i sediul / adresa acestuia;
- denumirea licita[iei,@@Licita[ie public] deschis] cu strigare pentru închirierea chio\cului cu destina[ia de spa[iu comercial pentru vânzarea
produselor alimentare \i nealimentare în suprafa[] de 8 mp, situat în str.1 Mai nr. 22 loc, Jibou, Jud.S]laj cu intrarea din Pia[a agroalimentar].
@@A nu se deschide înainte de data de................................................ @@
3. "n cazul 'n care p`n] la expirarea termenului limit] de depunere a ofertelor, nu se depun cel pu[in dou] oferte, procedura licita[iei publice
deschise cu strigare va fi reluat].
4. Ofertele primite \i înregistrate dup] termenul limit] de primire precizat 'n anun[ul publicitar vor fi excluse de la licita[ie \i înapoiate
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ofertan[ilor f]r] a fi deschise.
5. Ofertantul va numerota, va semna \i \tampila fiecare fil] cuprins] 'n dosarul de participare la licita[ie \i va înscrie pe ultima fila num]rul
acestora, de asemenea sub semn]tur] \i \tampil] proprie. Dac] acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licita[iei nu va purta nici o r]spundere
pentru eventualele consecin[e ce vor decurge de aici \i care vor fi stabilite de c]tre comisia de licita[ie.
6. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii \i prezent]rii dosarului de participare la licita[ie.
C. Organizarea \i desf]\urarea licita[iei
1. La data \i ora anun[ate pentru desf]\urarea licita[iei vor fi prezen[i membrii comisiei de licita[ie, ofertan[ii sau reprezentan[ii ofertan[ilor
(care vor prezenta \i documentele de împuternicire).
Neparticiparea la licita[ie a ofertan[ilor care au depus documentele de participare 'n termenul stabilit atrage dup] sine pierderea garan[iei de
participare la licita[ie.
2. La deschiderea \edin[ei de licita[ie, pre\edintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licita[ie \i
va anun[a numele ofertan[ilor \i societ][ile pe care ace\tia le reprezint].
3. Plicurile închise \i sigilate vor fi predate comisiei de licita[ie 'n vederea evalu]rii. Dup] deschiderea plicurilor comisia verific] totalitatea
documentelor ce trebuiau depuse \i elimin] ofertan[ii care nu îndeplinesc condi[iile de eligibilitate.
4. Dup] analizarea con[inutului plicurilor \i a documentelor depuse, secretarul comisiei de licita[ie va întocmi un proces verbal 'n care va
consemna rezultatul analizei, numele ofertan[ilor respin\i \i motivul respingerii lor \i ofertan[ii care îndeplinesc condi[iile de eligibilitate.
5. Pentru continuarea desf]\ur]rii procedurii de licita[ie este necesar ca dup] deschiderea plicurilor ofertan[ilor, cel pu[in dou] oferte s]
întruneasc] condi[iile prev]zute de lege.
6. Pre\edintele comisiei anun[] pre[ul de pornire a licita[iei, pasul minim de licita[ie \i eventuale notific]ri cu privire la modificarea caietului
de sarcini (dac] este cazul).
7. Licita[ia se desf]\oar] dup] regula @@licita[iei competitive@@, respectiv la un pre[ 'n urcare. Astfel, dup] ce se strig] pre[ul de pornire a
licita[iei, 'n ordinea ce va fi stabilit], fiecare ofertant interesat va striga pre[ul pe care îl ofer] (care trebuie s] fie mai mare decât oferta anterioar]
cu cel pu[in un pas de licitare), p`n] când unul dintre ofertan[i ajunge la pre[ul astfel majorat \i nimeni nu ofer] un pre[ mai mare.
Pre\edintele comisiei repet] de trei ori pre[ul acceptat de ofertant \i dac] nici un alt ofertant nu accept] pre[ul strigat, amplasamentul se
adjudec] ofertantului care a oferit pre[ul cel mai mare.
8.Pre[ul de adjudecare a spa[iului cu destina[ia de spa[iu comercial pentru vânzarea produselor alimentare \i nealimentare în suprafa[] de 8
mp, situat în str.1 Mai, nr. 22, loc,Jibou Jud.S]laj cu intrarea din Pia[a agroalimentar] este pre[ul cel mai mare acceptat de ofertant.
9. Secretarul comisiei va consemna 'n procesul verbal de adjudecare denumirea ofertan[ilor, numele \i prenumele reprezentan[ilor ofertan[ilor,
denumirea ofertantului c`\tig]tor \i a ofertei cu care acesta a câ\tigat licita[ia pentru închirierea spa[iului scos la licita[ie. Procesul verbal de
adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licita[ie \i de reprezenta[ii ofertan[ilor.
Se consemneaz], dac] este cazul, refuzul semn]rii procesului-verbal de adjudecare de c]tre unul din participan[i.
10. Documentele apar[inând ofertan[ilor care au transmis notific]ri de retragere, documente întârziate sau cele care nu prezint] garan[ie de
participare la licita[ie vor fi înapoiate ofertan[ilor respectivi.
11. Orice încercare a unui ofertant sau ac[iunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea \edin[ei de licita[ie poate avea ca rezultat
respingerea ofertei \i descalificarea ofertan[ilor respectivi.
12. Dup] \edin[a de licita[ie toate documentele licita[iei se vor arhiva la sediul organizatorului licita[iei.
13. Procesul verbal de adjudecare a licita[iei reprezint] documentul pe baza c]ruia este stabilit rezultatul licita[iei publice deschise, cu adjudecare
la cel mai bun pre[. Acesta se va întocmi 'n mai multe exemplare, respectiv c`te unul pentru fiecare parte participant] la licita[ie \i anume:
- un exemplar (originalul) la organizatorul licita[iei;
- un exemplar pentru eviden[a la dispozi[ia comisiei;
- c`te un exemplar ofertan[ilor participan[i la licita[ie, la cerere.
14. Eventualele contesta[ii ale licitan[ilor se vor depune 'n scris, la sediul organizatorului licita[iei 'n termen de 48 ore de la încheierea licita[iei.
Contesta[iile vor fi solu[ionate 'n termen de 5 (cinci) zile lucr]toare de la depunerea lor, de c]tre o comisie desemnat] de Primarul UAT Jibou.
15. Data rezolv]rii contesta[iilor reprezint] data la care rezultatele r]m`n definitive.
16. Semnarea contractului de închiriere se va face 'n termen de 15 zile de la r]mânerea definitiv] a rezultatelor licita[iei, la sediul organizatorului.
Refuzul ofertantului c`\tig]tor de a semna contractul de închiriere determin] pierderea garan[iei de participare \i interdic[ia de a participa la o alt]
licita[ie ulterioar] pentru acest imobil organizat] de Consiliul Local al Ora\ului Jibou.
17. "n cazul 'n care licita[ia public] deschis] nu a condus la desemnarea unui c`\tig]tor, se va consemna aceast] situa[ie 'ntr-un proces verbal
\i se va organiza o nou] licita[ie.
7. DISPOZI{II FINALE
1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situa[iilor neprev]zute care ar putea s] apar] cu ocazia desf]\ur]rii licita[iei, comisia de licita[ie poate lua
decizii 'n limitele competen[elor stabilite \i 'n conformitate cu reglement]rile legale 'n vigoare, decizii care vor fi consemnate 'n procesul verbal
al licita[iei \i notificate 'n mod corespunz]tor participan[ilor la licita[ie.
2. De regul], nu se permite anularea licita[iei. "n mod excep[ional, anularea licita[iei se face 'n cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a
unor contesta[ii întemeiate privind organizarea \i desf]\urarea licita[iei care au afectat loialitatea concuren[ei, nu au asigurat transparen[a
procedurilor de licita[ie sau au produs discrimin]ri 'ntre ofertan[i.
Decizia de anulare sau amânare a licita[iei va fi luat] de conducerea institu[iei organizatoare a licita[iei împreun] cu comisia de licita[ie.
3. "n cazul anularii licita[iei, organizatorul va comunica hot]rârea de anulare, 'n scris, tuturor ofertan[ilor participan[i \i se va proceda la
restituirea garan[iilor de participare la licita[ie integral.
4 "n cazul 'n care la data \i ora anun[at] pentru desf]\urarea licita[iei este înscris un singur ofertant sau niciunul licita[ia se amân] \i se va
organiza o nou] licita[ie dup] 7 zile calendaristice, cu respectarea prezentei metodologii. Dac] \i de aceast] dat] se prezint] numai un singur
ofertant sau niciunul licita[ia se va amâna din nou, iar dac] \i la a treia repetare a licita[iei se prezint] un singur ofertant chio\cul se va atribui
acestuia, 'n condi[iile prev]zute 'n caietul de sarcini.
Dac] la a treia licita[ie nu se prezint] niciun ofertant se va 'n\tiin[a conducerea Prim]riei urmând s] se organizeze o nou] licita[ie.
5.Obliga[iile p]r[ilor se vor stabili prin contractul de închiriere.
Pre[ul caietului de sarcini este de 5 lei.
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Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr. 143
din 31.10.2017

CAIET DE SARCINI
PENTRU "NCHIRIEREA PRIN LICITA{IE
PUBLIC} DESCHIS} CU STRIGARE A UNUI CHIO|C "N SUPRAFA{} DE 7,50 MP, SITUAT PE STR.1 MAI, NR.22
APAR{IN~ND DOMENIULUI PRIVAT AL ORA|ULUI JIBOU

1. OBIECTUL LICITA{IEI
Obiectul licita[iei îl constituie închirierea unui chio\c cu destina[ia de spa[iu comercial pentru vânzarea produselor alimentare \i nealimentare
în suprafa[] de 7,50 mp, situat în str.1 Mai nr. 22 cu intrarea din trotuarul str.1 Mai, ora\ Jibou.
Obiectul licita[iei este stabilit 'n conformitate cu: Hot]rârea Consiliului local nr. /...2017, prevederile Legii nr. 215/2001 privind administra[ia
public] local], Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea public] \i regimul juridic al acesteia, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
2. INFORMA{II GENERALE DESPRE IMOBILUL SCOS LA LICITA{IE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII |I PUBLICITATE
Spa[iul scos la licita[ie public] în suprafa[] de 7,50 mp apar[ine domeniului privat al ora\ului Jibou, înscris în contabilitatea Prim]riei Jibou cu fi\a
de inventar nr.281, este situat 'n intravilanul ora\ului Jibou, Jibou zona C a ora\ului conform Hot]rârii Consiliului Local nr. 38 din 28. 05.2013.
Spa[iul dispune de utilit][i edilitare dup] cum urmeaz]: instala[ie electric] iluminat, ap].
3. PUBLICITATE
Licita[ia se va anun[a la sediul Prim]riei Ora\ului Jibou \i 'ntr-un cotidian de circula[ie local]. Anun[ul licita[iei se trimite spre publicare cu cel
pu[in 15 zile calendaristice înainte de data limit] pentru depunerea ofertelor.
4. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIP}RII LA LICITA{IE |I CONDI{II DE ELIGIBILITATE
La licita[ie pot participa, persoane fizice sau juridice romane ori str]ine, 'n condi[iile 'n care sunt declarate calificate eligibile, dup] analizarea
documentelor din dosarul de participare la licita[ie.
Dosarul de participare la licita[ie trebuie s] cuprind] urm]toarele documente:
pentru persoane juridice
- documentul care s] ateste forma juridic] a solicitantului (act de constituire, certificat de înmatriculare, etc.)
- oferta - complet] datat], semnat] \i \tampilat] de ofertant
- act de identitate pentru reprezentantul legal \i delega[ie sau împuternicire pentru persoana participant]
- certificat fiscal eliberat de Direc[ia Finan[elor Publice privind achitarea taxelor \i impozitelor la bugetul de stat \i certificat fiscal de la Direc[ia
Fiscal] Local] pentru achitarea taxelor la bugetul local din localitatea unde î\i are sediul social /domiciliul ofertantul;
- dovada achit]rii garan[iei de participare la licita[ie în sum] de 160 lei \i a taxei de participare 'n sum] de 15 lei.
- dovada achit]rii contravalorii caietului de sarcini - 5 lei.
pentru persoane fizice
- copie act identitate solicitant.
- oferta - complet] datat], semnat] \i \tampilat] de ofertant
- certificat fiscal eliberat de Direc[ia Finan[elor Publice privind achitarea taxelor \i impozitelor la bugetul de stat \i certificat fiscal de la Direc[ia
Fiscal] Local] pentru achitarea taxelor la bugetul local din localitatea unde î\i are domiciliul ofertantul;
- dovada achit]rii garan[iei de participare la licita[ie 'n sum] de 160 lei \i a taxei de participare 'n sum] de 15 lei.
- dovada achit]rii contravalorii caietului de sarcini - 5 lei.
NU SE ACCEPT} LA LICITA{II PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE CARE AU DATORII LA BUGETUL DE STAT SAU LOCAL
Oferta va fi redactat] 'n limba rom`n] \i se depune 'ntr-un singur exemplar semnat \i \tampilat de c]tre ofertant. Perioada de valabilitatea a
ofertei este cuprins] între data \i ora înregistr]rii acesteia \i momentul semn]rii contractului de închiriere.
Documentele de participare la licita[ie se depun 'ntr-un plic sigilat, la Registratura Prim]riei Ora\ului Jibou.
Comisia de licita[ie are dreptul s] descalifice orice ofert] care nu îndepline\te prin documentele prezentate condi[iile de participare la licita[ie.
5. CONDI{II GENERALE DE CONTRACTARE |I ELEMENTE DE PRE{
4.1. Pre[ul de pornire a licita[iei publice este de..... lei/ mp /lun] fiind aprobat prin Hot]r`rea nr..... a Consiliului Local Jibou.
4.2. Pasul minim de licita[ie se va stabili de c]tre comisia de licita[ie.
4.3. Pre[ul de adjudecare a spa[iului cu destina[ia de chio\c este pre[ul cel mai mare acceptat de ofertant.
4.4. Termenul de închiriere a imobilului este de 1 an cu posibilitatea prelungirii prin acte adi[ionale la contract, cu acordul ambelor p]r[i.
Prelungirea se va solicita de c]tre chiria\ cu 30 de zile înainte de data expir]rii termenului.
4.5. Chiria se va achita lun]r p`n] 'n data de............
4.6.Chiria se va indexa anual 'n func[ie de indicele de infla[ie comunicat de Institutul Na[ional de Statistic].
"n cazul 'n care chiria indexat] conform aliniatului anterior este sub nivelul adjudecat prin licita[ie, se va aplica pre[ul adjudecat.
6. INSTRUC{IUNI PENTRU OFERTAN{I
Consiliul Local al Ora\ului Jibou cu sediul 'n P-[a 1 Decembrie 1918, nr.4, Loc.Jibou, Jud.S]laj, 'n calitate de proprietar, organizeaz] licita[ie
public] deschis], 'n data de............................... 'n vederea închirierii chio\cului situat 'n str.1 Mai, nr. 22, loc.Jibou, cu intrarea din trotuarul str.1 Mai.
Oferta se va depune la registratura Prim]riei p`n] 'n data de................................................
Licita[ia va avea loc la sediul Prim]riei Ora\ului Jibou str. P-[a 1 Decembrie 1918 nr.4, sala de \edin[e.
A. Garan[ia de participare la licita[ie
1. Garan[ia de participare la licita[ia organizat] pentru închirierea imobilului situat 'n str.1 Mai, nr.22, cu intrarea din trotuarul str.1 Mai este
'n sum] de 160 lei.
2.Garan[ia de participare la licita[ie se poate achita cu numerar la casieria Prim]riei Ora\ului Jibou sau se depune cu ordin de plat] 'n contul
Ora\ului Jibou nr. RO83 TREZ5645006XXX000068 deschis la Trezoreria Jibou.
3.Ofertantul va pierde garan[ia de participare dac] '\i retrage oferta dup] înregistrarea acesteia \i înainte de adjudecare.
4.Garan[ia de participare a ofertantului declarat c`\tig]tor se va include 'n valoarea chiriei anuale.
5."n condi[iile în care ofertantul clasat pe locul 'nt`i nu încheie contractul de închiriere 'n termenul de 15 zile de la data r]mânerii definitive
a rezultatelor licita[iei, acesta pierde garan[ia de participare.
"n acest caz, contractul de închiriere se încheie cu ofertantul clasat pe locul al doilea, iar garan[ia de participare constituit] de acesta se include 'n chirie.
"n situa[ia 'n care nici cel de-al doilea clasat nu încheie contractul de închiriere 'n termen de 15 zile de la comunicare, pierde garan[ia de
participare \i se va proceda la organizarea unei noi licita[ii.
6.Ofertan[ilor declara[i nec`\tig]tori li se restituie garan[ia de participare depus], 'n termen de 7 zile de la comunicarea 'n scris a ofertantului c`\tig]tor.
B. Modul de prezentare a ofertelor
1. Oferta se depune 'n plic închis \i sigilat la Registratura Prim]riei Ora\ului Jibou p`n] la data de.........................
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2. Plicul trebuie s] con[in] documentele prev]zute la cap. 4 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se va men[iona:
- numele ofertantului \i sediul/adresa acestuia;
- denumirea licita[iei,@@Licita[ie public] deschis] cu strigare pentru închirierea chio\cului cu destina[ia de spa[iu comercial pentru vânzarea
produselor alimentare \i nealimentare în suprafa[] de 7,50 mp, situat în str.1 Mai, nr. 22, loc.Jibou, Jud.S]laj cu intrarea din trotuarul str.1 Mai.
@@A nu se deschide înainte de data de................................................ @@
3. "n cazul 'n care p`n] la expirarea termenului limit] de depunere a ofertelor nu se depun cel pu[in dou] oferte, procedura licita[iei publice
deschise cu strigare va fi reluat].
4. Ofertele primite \i înregistrate dup] termenul limit] de primire precizat 'n anun[ul publicitar vor fi excluse de la licita[ie \i înapoiate
ofertan[ilor f]r] a fi deschise.
5. Ofertantul va numerota, va semna \i \tampila fiecare fil] cuprins] 'n dosarul de participare la licita[ie \i va înscrie pe ultima fil] num]rul
acestora, de asemenea sub semn]tur] \i \tampil] proprie. Dac] acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licita[iei nu va purta nici o r]spundere
pentru eventualele consecin[e ce vor decurge de aici \i care vor fi stabilite de c]tre comisia de licita[ie.
6. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii \i prezent]rii dosarului de participare la licita[ie.
C. Organizarea \i desf]\urarea licita[iei
1. La data \i ora anun[ate pentru desf]\urarea licita[iei vor fi prezen[i membrii comisiei de licita[ie, ofertan[ii sau reprezentan[ii ofertan[ilor
(care vor prezenta \i documentele de împuternicire).
Neparticiparea la licita[ie a ofertan[ilor care au depus documentele de participare 'n termenul stabilit atrage dup] sine pierderea garan[iei de
participare la licita[ie.
2. La deschiderea \edin[ei de licita[ie, pre\edintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licita[ie \i va
anun[a numele ofertan[ilor \i societ][ile pe care ace\tia le reprezint].
3. Plicurile închise \i sigilate vor fi predate comisiei de licita[ie 'n vederea evalu]rii. Dup] deschiderea plicurilor comisia verific] totalitatea
documentelor ce trebuiau depuse \i elimin] ofertan[ii care nu îndeplinesc condi[iile de eligibilitate.
4. Dup] analizarea con[inutului plicurilor \i a documentelor depuse, secretarul comisiei de licita[ie va întocmi un proces verbal 'n care va
consemna rezultatul analizei, numele ofertan[ilor respin\i \i motivul respingerii lor \i ofertan[ii care îndeplinesc condi[iile de eligibilitate.
5. Pentru continuarea desf]\ur]rii procedurii de licita[ie este necesar ca dup] deschiderea plicurilor ofertan[ilor, cel pu[in dou] oferte s]
întruneasc] condi[iile prev]zute de lege.
6. Pre\edintele comisiei anun[] pre[ul de pornire a licita[iei, pasul minim de licita[ie \i eventuale notific]ri cu privire la modificarea caietului
de sarcini (dac] este cazul).
7. Licita[ia se desf]\oar] dup] regula @@licita[iei competitive@@, respectiv la un pre[ 'n urcare. Astfel, dup] ce se strig] pre[ul de pornire a
licita[iei, 'n ordinea ce va fi stabilit], fiecare ofertant interesat va striga pre[ul pe care îl ofer] (care trebuie s] fie mai mare decât oferta anterioar]
cu cel pu[in un pas de licitare), p`n] când unul dintre ofertan[i ajunge la pre[ul astfel majorat \i nimeni nu ofer] un pre[ mai mare.
Pre\edintele comisiei repet] de trei ori pre[ul acceptat de ofertant \i dac] nici un alt ofertant nu accept] pre[ul strigat, amplasamentul se adjudec]
ofertantului care a oferit pre[ul cel mai mare.
8.Pre[ul de adjudecare a spa[iului cu destina[ia de spa[iu comercial pentru vânzarea produselor alimentare \i nealimentare în suprafa[] de 7,50
mp, situat în str.1 Mai, nr. 22, loc.Jibou, Jud.S]laj, cu intrarea din trotuarul str.1 Mai este pre[ul cel mai mare acceptat de ofertant.
9. Secretarul comisiei va consemna 'n procesul verbal de adjudecare denumirea ofertan[ilor, numele \i prenumele reprezentan[ilor ofertan[ilor,
denumirea ofertantului c`\tig]tor \i a ofertei cu care acesta a câ\tigat licita[ia pentru închirierea spa[iului scos la licita[ie. Procesul verbal de
adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licita[ie \i de reprezenta[ii ofertan[ilor.
Se consemneaz], dac] este cazul, refuzul semn]rii procesului-verbal de adjudecare de c]tre unul din participan[i.
10. Documentele apar[inând ofertan[ilor care au transmis notific]ri de retragere, documente întârziate sau cele care nu prezint] garan[ie de
participare la licita[ie vor fi înapoiate ofertan[ilor respectivi.
11. Orice încercare a unui ofertant sau ac[iunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea \edin[ei de licita[ie poate avea ca rezultat
respingerea ofertei \i descalificarea ofertan[ilor respectivi.
12. Dup] \edin[a de licita[ie toate documentele licita[iei se vor arhiva la sediul organizatorului licita[iei.
13. Procesul verbal de adjudecare a licita[iei reprezint] documentul pe baza c]ruia este stabilit rezultatul licita[iei publice deschise, cu adjudecare
la cel mai bun pre[. Acesta se va întocmi 'n mai multe exemplare, respectiv c`te unul pentru fiecare parte participant] la licita[ie \i anume:
- un exemplar (originalul) la organizatorul licita[iei;
- un exemplar pentru eviden[] la dispozi[ia comisiei;
- c`te un exemplar ofertan[ilor participan[i la licita[ie, la cerere.
14. Eventualele contesta[ii ale licitan[ilor se vor depune 'n scris, la sediul organizatorului licita[iei 'n termen de 48 ore de la încheierea licita[iei.
Contesta[iile vor fi solu[ionate 'n termen de 5 (cinci) zile lucr]toare de la depunerea lor, de c]tre o comisie desemnat] de Primarul UAT Jibou.
15. Data rezolv]rii contesta[iilor reprezint] data la care rezultatele r]m`n definitive.
16. Semnarea contractului de închiriere se va face 'n termen de 15 zile de la r]mânerea definitiv] a rezultatelor licita[iei, la sediul organizatorului.
Refuzul ofertantului c`\tig]tor de a semna contractul de închiriere determin] pierderea garan[iei de participare \i interdic[ia de a participa la o alt]
licita[ie ulterioar] pentru acest imobil organizat] de Consiliul Local al Ora\ului Jibou.
17. "n cazul 'n care licita[ia public] deschis] nu a condus la desemnarea unui c`\tig]tor, se va consemna aceast] situa[ie 'ntr-un proces verbal
\i se va organiza o nou] licita[ie.
7. DISPOZI{II FINALE
1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situa[iilor neprev]zute care ar putea s] apar] cu ocazia desf]\ur]rii licita[iei, comisia de licita[ie poate lua
decizii 'n limitele competen[elor stabilite \i 'n conformitate cu reglement]rile legale 'n vigoare, decizii care vor fi consemnate 'n procesul verbal
al licita[iei \i notificate 'n mod corespunz]tor participan[ilor la licita[ie.
2. De regul], nu se permite anularea licita[iei. "n mod excep[ional, anularea licita[iei se face 'n cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor
contesta[ii întemeiate privind organizarea \i desf]\urarea licita[iei care au afectat loialitatea concuren[ei, nu au asigurat transparen[a procedurilor
de licita[ie sau au produs discrimin]ri 'ntre ofertan[i.
Decizia de anulare sau amânare a licita[iei va fi luat] de conducerea institu[iei organizatoare a licita[iei împreun] cu comisia de licita[ie.
3. "n cazul anularii licita[iei, organizatorul va comunica hot]rârea de anulare, 'n scris, tuturor ofertan[ilor participan[i \i se va proceda la
restituirea garan[iilor de participare la licita[ie integral.
4. "n cazul 'n care la data \i ora anun[at] pentru desf]\urarea licita[iei este înscris un singur ofertant sau niciunul licita[ia se amân] \i se va
organiza o nou] licita[ie dup] 7 zile calendaristice cu respectarea prezentei metodologii. Dac] \i de aceast] dat] se prezint] numai un singur ofertant
sau niciunul, licita[ia se va amâna din nou, iar dac] \i la a treia repetare a licita[iei se prezint] un singur ofertant chio\cul se va atribui acestuia 'n
condi[iile prev]zute 'n caietul de sarcini.
Dac] la a treia licita[ie nu se prezint] niciun ofertant se va 'n\tiin[a conducerea Prim]riei urmând s] se organizeze o nou] licita[ie.
5.Obliga[iile p]r[ilor se vor stabili prin contractul de închiriere.
Pre[ul caietului de sarcini este de 5 lei.
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ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU

HOT}RÂREA NR.144
din 31.10.2017
privind rectificarea bugetului local potrivit raportului de specialitate nr 12.464/2017
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
- raportul nr.12.464 din 27.10.2017 a Compartimentului buget, contabilitate;
- expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;
În baza prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
Potrivit prevederilor art. 38 alin 2 lit. b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulteriore,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului local pe anul 2017 aprobat prin HCL nr 130 din 04.10.2017 cum eronat s-a cuprins
la partea de venituri, dup] cum urmeaz]:
Se reduce de la 48.03.03. Fonduri de coeziune - prefinan[are -733,67
Se majoreaz] la 48.03.03 Fondul special European - prefinan[are +733,67
Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre dl Primar \i Compartimentul Buget, finan[e, contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Dl primar;
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Compartimentul Buget, finan[e, contabilitate;
-Trezoreria Jibou;
-Consiliul Jude[ean S]laj;
-Dosar de \edin[] /dosar hot]râri;
-Publicitate /mass-media.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.145
din 31.10.2017
privind rectificarea bugetului local la Spitalul Or]\enesc Jibou potrivit raportului de
specialitate nr 12.462/2017
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul nr. 12.462 din 27.10.2017 a compartimentului buget,finan[e, contabilitate;
- adresa nr. 1964/20.10. 2017 a Spitalului Or]\enesc Jibou;
- expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local.
În baza prevederilor art. 19 din Legea nr 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
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În conformitate cu prevederile OG nr. 7/2017 privind reglementarea unor m]suri fiscal-bugetare în domeniul s]n]t][ii;
Potrivit prevederilor art. 38 alin (2) lit. b, din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului pe anul 2017 la Spitalul Or]\enesc Jibou, potrivit anexei, parte integrant] din prezenta;
Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre doamna manager \i directorul economic al Spitalului or]\enesc;
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Dl. primar;
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Compartimentul Buget, finan[e, contabilitate;
-Trezoreria Jibou;
-Consiliul Jude[ean S]laj;
-Dosar de \edin[] /dosar hot]râri;
-Spitalul Or]\enesc Jibou;
-Publicitate /mass-media.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
Anex]
la Hot]r`rea nr. 145
din 31.10.2017

Reducere mii lei

Capitol

Capitol

Majorare mii lei

260,00

33.21.00 Venituri din

43.33.30 Subven[ii din bugetul

260,00

de asigur]ri de s]n]tate

asigur]ri de s]n]tate

contractele încheiate cu casele

Fondului National unic de

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.146
din 31.10.2017
privind rectificarea bugetului local la Spitalul Or]\enesc Jibou potrivit
raportului de specialitate nr 12.466/2017
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul nr 12.466din 27.10.2017 a compartimentului buget,finan[e contabilitate;
- adresa nr. 1964/20.10. 2017 a Spitalului Or]\enesc Jibou;
- expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr1 a Consiliului local;
În baza prevederilor art. 19 din Legea nr 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În conformitate cu prevederile HG nr. 673/2017 privind alocarea unor sume din fondul de interven[ie la dispozi[ia Guvernului;
V]zând prevederile HCL nr. 121/26.09.2017 prin care s-a alocat suma de 6,3 mii lei pentru Spitalul Or]\enesc Jibou;
Potrivit prevederilor art. 38 alin (2) lit. b, din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
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HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului pe anul 2017 la Spitalul or]\enesc astfel;
Venituri
43.10.10 Subv. din bugetele locale pentru finan[are
Cheltuieli curente din domeniul s]n]t][ii 6,30 mii lei
Cheltuieli
20.02. Repara[ii Curente 6,30 mii lei
Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre dl Primar \i compartimentul Buget, finan[e contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Dl primar;
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Biroul Buget, finan[e, contabilitate;
-Trezoreria Jibou;
-Consiliul Jude[ean S]laj;
-Dosar de \edin[] /dosar hot]râri;
-Spitalul Or]\enesc Jibou;
-Publicitate /mass-media.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.147
din 31.10.2017
privind aprobarea contului de execu[ie bugetar] pe trim. III 2017
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 12. 459/27.10 2017 a domnului Primar;
- Raportul nr 12.458/27. 10.2017 al Compartimentului buget, finan[e, contabilitate privind necesitatea aprob]rii contului
de execu[ie bugetar] pe trim.III anul 2017;
- avizul favorabilal comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;
În baza prevederilor art. 49 alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare.
În temeiul art. 36(2) lit. b \i art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1Se aprob] contul de execu[ie bugetar] pe trim. III 2017 conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2 Prezenta se comunic] cu:
-Dl Primar;
-Compartimentul buget, finan[e, contabilitate;
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Trezoreria Jibou;
-Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
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Anex]
la Hot]r`rea nr. 147
din 31.10.2017
NR

VENITURI

COD

CRT

PROGRAM

PROGRAM

ÎNCAS}RI

AN 2017

TRIMIII

TRIM III 2017

2017
I

VENITURI TOTALE

25.477.230

20989420

19.140.593

11.02.02

11.884.000

9.358.000

9.358.000

Din care:
1

Sume def tva ptr. ch
descentralizate

2

Sume def TVA ptr. drumuri

11.02.05

78.000

78.000

78.000

3

Sume def tva ptr. echilibrare

11.02.06

238.000

220.000

203.000

4

Cote def imp venit

04.02.01

4.600.000

3.870.000

4.218.260

5

Sume alocate cote defalcate

04.02.04

151.000

114.000

122.173

6

Subv de la bug stat

42.02

286.000

225.000

160.115

7

Subv primite de la CJ

43.08

2.800

2.800

2.800

8

Sume excede an precedent

40.02.14

4.607.430

4.342.030

1.100.000

3.630.000

2.779.590

3.898.245

9

VENITURI PROPRII
Din care:
impozit pe venit din transf

03.02.18

16.876

proprietatilor imobiliare
Imp cl]diri PF

07.02.01.01

550.000

450.000

404.523

Impozit cl]diri PJ

07.02.01.02

850.000

625.000

762.552

Impozit teren PF

07.02.02.01

250.000

200.000

191.131

Imp teren PJ

07.02.02.02

96.000

66.000

74.339

Imp teren extravilan

07.02.02.03

177.000

160.000

170.733

07.02.03

65.000

55.000

77.206

Taxe judiciare timbru
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Impozit spectacole

15.02

3.000

2.500

1.426

Imp mij transp PF

16.02.02.01

405.000

305.000

369.723

Imp mij transport PJ

16.02.02.02

194.000

137.000

127.591

Taxe tarif elib licen[e

16.02.03

43.000

33.000

48.637

Alte taxe utilizare bunuri

16.02.50

39.000

29.000

13.577

18.02

33.000

25.000

24.142

30.02.05

465.000

335.000

361.543

Venit prest servicii(salubriz)

33.02

210.000

142.500

116.003

Venit taxe administrar

34.02

50.000

45.000

2.988

Venit amenzi

35.02

200.000

169.590

297.558

Diverse venituri/v.casa cult

36.02

21.953

39.02

82.069

48.02

733.675

Alte imp \i taxe afi\aj,publicitate
Venit concesionari \i închirieri

Taxe extrajudiciare de timbru

6,chirii scoli
Venituri din valorificarea unor
bunuri
Sume primite de la UE

CHELTUIELI TOTAL

COD

25.477.230

20989420

13.794.502

Autoritati publice

51.02.

2.737.850

2.241.150

1.600.132

Chelt personal

1.946.850

1.445.350

1.300.347

Chelt materiale

425.000

357.800

193.685

Chelt capital

366.000

438.000

106.100

258.750

221.910

159.034

Alte serv publice generale

54.02

Evidenta persoanei \i alte serv=
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Ch personal

155.650

115.060

107.787

Ch materiale

53.100

56.850

51.247

Fd rezerva

50.000

50.000

0

476.090

366.360

333.200

Chelt personal

447.190

330.860

313.332

Ch materiale

25.900

24.000

17.273

Chelt capial

3.000

11.500

2.595

9.471.000

7.660.530

6.995.340

Chelt personal

8.329.000

6.715.300

6.322.987

Chelt materiale

1.062.000

866.200

612.183

30000

20.000

18.050

50.000

59.030

42.120

389.640

338.820

278.830

Ch personal

223.640

167.870

157.554

Cheltuieli materiale

6.000

4.650

1.276

Transfer spital

160.000

166.300

120.000

1.304.310

1.286.840

468.386

Chelt personal

129.630

96.090

89.047

Ch materiale

364.680

385.750

107.124

Alte cheltuieli

110.000

105.000

63.953

Ordine publica

61.02

Politie locala \i protec[ie civila

Înv][]m`nt

65.02

Burse
Ajutor social
Asisten[] social]
S]n]tate

66.02

Cabinet scolar \i spital

Cultura,recreere,religie

67.02
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Chelt capital

700.000

700.000

208.262

2.912.900

2.078.300

1.786.495

Cheltuieli personal asisten[i

1.599.000

1.165.400

950.935

Indemniza[ii handicapa[i

1.199.000

880.000

835.560

Ajutor social –înc]lzire lemne

84.900

12.900

Asociatii \i funda[ii

20.000

15.000

Ajutor urgen[]

10.000

5.000

2.268.500

1.962.800

601.851

Cheltuieli materiale

370.000

290.700

98.577

Chelt capital

1.898.500

1.672.100

503.274

413.460

628.900

363.733

Cheltuieli personal

147.960

105.500

94.895

Cheltuieli materiale

115.500

112.400

92.005

Chelt capital

150.000

411.000

176.833

5.103.430

4.062.510

1.207.501

Cheltuieli personal

590.830

431.690

395.284

Cheltuieli materiale

1.867.600

1.360.820

753.786

Chelt capital

2.645.000

2.270.000

58.431

Alte ac[iuni economice

141.300

Proiecte de dezv multifunc[ionale

141.300

Asisten[] social]

Servicii \i dezvoltare publica

68.02

70.02

Iluminat \i alim cu apa

Protec[ia mediului

Transporturi, str]zi

74.02

84.02

EXCEDENT

5.346.091
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ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU

HOT}RÂREA NR.148
din 31.10.2017
privind vir]ri de credite de la un capitol la alt capitol bugetar
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
-expunerea de motive nr. 12.182/3010 2017 a domnului Primar;
-Raportul nr. 12.181/3010.2017 al Compartimentului buget, finan[e, contabilitate privind necesitatea aprob]rii efectu]rii
unor vir]ri de credite de la un capitol la alt capitol bugetar;
-avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;
În baza prevederilor art. 49 alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
În temeiul art. 36(2) lit. b \i art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1Se aprob] vir]ri de credite de la un capitol la alt capitol bugetar conform anexei, parte integrant] din prezenta
hot]râre.
Art.2 Prezenta se comunic] cu:
-Dl Primar;
-Compartimentul buget, finan[e, contabilitate;
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Trezoreria Jibou;
-Dosar hot]râri;
-Publicitate /mass-media.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
Anex]
la Hot]r`rea nr. 148
din 31.10.2017

Reducere lei
47,00

Majorare
67.02.05.03 Între[inere spa[ii
verzi
20.02 repara[ii curente

65.02.04.01

15,00

Liceul Tehnologic O Goga

10,00

20.02 repara[ii curente
20.05.30 obiecte inventar

7,00
3,00
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Sc Gimnaziala Lucian Blaga
20.02
5,00
54.02.50 alte servicii publice

15,00

20.01.30 alte ch cu bunuri \i
servicii

15,00
70.02.06 iluminat public

15,00

20.05.30 obiecte

15,00

inventor=iluminat festiv

20,00

61.02.03.04 Poli[ia local]

2,00

20.01.05 combustibil

2,00

67.02.03.06 Case cultur]

70.02.06 iluminat public

40,50

20.02 repara[ii curente

20.05.30 obiecte inventar
Iluminat festiv

20,50

84.02.50 Transport

17,00

10.01.01 salarii baza

2,50

10.03.01 contribu[ii asigur]ri

1,00

sociale
10.03.03 contrib asig
s]n]tate

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.149
din 31.10. 2017
privind completarea domeniului public de interes local cu un imobil situat pe str. Stejarilor nr. 175
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere
-expunerea de motive a d-lui Primar;
-raportul nr. 12.580 /31.10.2017 biroul urbanism \i administrarea domeniului public \i privat, prin care se propune
completarea domeniului public de interes local cu un imobil situat pe str. Stejarilor nr.175 compus din teren în suprafa[] de
2150 mp \i construc[ie în suprafa[] de 80,52mp în vederea extinderii \i mansard]rii construc[iei pentru crearea de spa[ii
necesare prest]rii de servicii comunitare (sp]l]torie, b]i, spa[ii de birouri) prin Proiectul @@Abordare integrat] a s]r]ciei \i
excluziunii sociale în beneficiul întregii comunit][i @@Imobilul este înscris în CF 1143 cu nr. top1159/12 proprietar actual
fiind Statul Roman.
-avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local
În conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 lit. c, din Legea nr. 215/2001, republicat].
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În temeiul art.45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1 Se completeaz] domeniul public de interes local al ora\ului Jibou, Sec[iunea Bunuri Imobile prin cuprinderea unui
imobil situat pe str. Stejarilor nr.175 compus din teren în suprafa[] de 2150 mp \i construc[ie în suprafa[] de 80,52 mp având
elementele de identificare prezentate în anexa parte integrant] din prezenta.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i d-ra Ciascai Maria Compartimentul urbanism,
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public \i privat.
Art.3 Prezenta se comunic] la:
- Dl.Primar;
- Compartimentul administrarea domeniului public \i privat;
- Consiliul Jude[ean S]laj;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Popula[ia ora\ului, prin afi\are;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
Anex]
la Hot]r`rea nr. 149
din 31.10.2017

INVENTARUL BUNURILOR CARE APAR{IN DOMENIULUI PUBLIC AL ORA|ULUI JIBOU
SEC{IUNEA @@BUNURI IMOBILE@@
NR.

CRT

1

Codul de clasificare

1.6.1.1.

Denumirea
bunului

Centru Multifunc[ional

Elemente de identificare

Str. Stejarilor nr 175

Anul dob. sau d]rii în
folosin[]

Valoarea de inventar

Situa[ia juridic]
actual]

1996

236.823,25 lei

Proprietate publica

1996

12.362,5 lei. lei.

Proprietate publica

Suprafa[a construc[ie

80,52 mp.CF 1143 nr top1159/12
Vecin]t][i

Est – Str. Stejarilor
Vest- P]dure

nord-drum forestier

Sud – Camin Spital BCN
2

Teren

Str. Stejarilornr 175
Vecin]t][i

Est – Str. Stejarilor
Vest- P]dure

nord-drum forestier

Sud – C]min Spital BCN

Redac[ia \i administra[ia:
Consiliul Jude[ean S]laj
Zal]u - P-[a 1 Decembrie 1918, nr.12
telefon 0260/662064, fax 0260/661097,
e-mail: monitor_oficialsj@cjsj.ro
ISSN 1222-9601
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